
Werkzaamheden haven WSV De Kil 2018/2019

Omschrijving opmerking
Urgen-

tie

actie            

door:

plan-

ning

Gereed 

gemeld op 

1 elek kasten op de wal 
schoonmaken, evtl sloten repareren en sleutels 

nummeren
2 Ludo

maart        

april

2 Verlichting steigers controleren en repareren nog twee, deze liggen in kelder 1 Ludo

3 El kasten op Langsteiger controleren en repareren info bij Ipco, liefst bij Ipco zn via Chris 1 bestuur

4 deurtjes zekeringen op steiger draaien 11-okt

5 Keerkleppen plaatsen De Ark en in waterputten Sjaak 11-okt

6 Hydrofoor in put B/C 17-okt

7 Elek voorziening Hydrofoor 17-okt

8 Elektrische kabel naar Containers 5-nov

9 Verlichting en WC's in containers aansluiten 1 ludo snel 29-jan-19

10 Werkvlot steiger D/E verwijderen werkvlot ligt op de kant 3 OC gedaan

11 Werkvlot slopen en afvoeren 3 OC

12 Toegangspoort noord schilderen/ coaten 1 Chris jan/febr

13 Loopbrug Noord schilderen 3 OC

14 Loopvlak steiger B/C vervangen , 
leden beslissen op ledenvergadering rooster of 

planken
1 OC

maart        

april

15
Loopvlakken steigers nalopen, slechte planken 

markeren
1 Jan jan

16 Fenderplanken nalopen, slechte markeren 1 Jan jan

17 Slechte fenderplanken en steigerplanken vervangen eerst stroom in containers nr 9, Ludo levert zaagtafel 1 OC
febr  

maart

18 Schilderen/bekleden Paalkoppen Ludo maakt trechterconstructie op proef 3 Ludo najaar

19 Lantaarnvoeten nogmaals smeren sjaak koopt verf 2 sjaak
maart        

april

20 Oude loopbrug kippen latjes plaatsen afh 9 en 17 2

21 Hek naast schuifhek uitbreiden naar waterkant
met havenboot prikkeldraad recht trekken. Laag water 

nodig
1 jan febr

22 Parkeervakken schilderen op schoonmaak dag 2
schoon-

maak dag 

23
Gaten in wegdek etc dichten, hobbel schuifhek 

aftoppen

rijkswaterstaat vragen, maar zelf ook actie. Ludo regelt 

trilplaat. 
2 5-feb

24 Bomen aftoppen en snoeien
actie Torwald Geuse. Openhaard hout ophalen alleen 

die dag !  Hakselaar en hoogterwerker ? 
1 ludo/Jan 9-feb

25 Schotten zonnepanelen vastgezet 11-okt

26 Scheuren polyesterdek De Ark repareren moet boven 20 graden zijn 2
april   

mei

27 Bord Havenmeester en bouwlamp bevestigen Jan mee bezig 1 Jan

28
Vlaggenmasten De Ark nieuwe kikkers en lijn 

inscheren
1 Jan

28
Alle kranen op de steigers vervangen (iedere 10 jaar) 

en water aansluiten
1 Sjaak / Jan

29 Kabel trekken van oude poort naar De Ark kabel ligt nu nog een UTP kabel 1 OC
jan    

febr
1-feb

30 Twee drijvers  terug onder ark eerst beoordelen of zij intakt zijn, dan terug onder ark 2

1= urgent                                                  2= 

urgent maar afhankelijk weer/etc            

3= later



31 onderhoud steiger-karretjes op schoonmaak dag 
2

schoon-

maakdag

32 onderhoud boot havenmeester wordt nog winterklaar gemaakt door Jan 1  Jan nu gedaan

33 AED binnen monteren in nieuwe kast 1 Jan


